
 

 

 

  

 
 

В'ЯЗНИЦІ В ЄВРОПІ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ НОВИНИ 
 

ГРУДЕНЬ 2022 

 
Практикуючим юристам по всій Європі буває непросто стежити за національною судовою практикою, 

законодавством та змінами у тюремній сфері, що вносяться виконавчою владою. У цій новинній розсилці 

Європейська мережа із судового захисту прав ув'язнених (European Prison Litigation Network), її члени 

та партнери по всій Європі прагнуть інформувати національних юристів та організації громадянського 

суспільства в європейських країнах про найважливіші правові зміни, що стосуються тюремних питань. Ми 

сподіваємося, що це дозволить вам краще визначати європейські тенденції та використовувати їх у своїй 

юридичній практиці. Новинна розсилка охоплює правові новини у тюремній сфері 14 країн-членів 

Європейського Союзу, а також Росії, Молдови, України та Грузії. 

Ми вітаємо ваші відгуки про те, як зробити цю новинну розсилку максимально корисною для вас. 

ОГЛЯД ПРАВОВИХ НОВИН В ТЮРЕМНІЙ СФЕРІ 
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2022 

 
УМОВИ УВ’ЯЗНЕННЯ ■ У Брюсселі, Бельгія, відкрилася нова «мегатюрма», розрахована приблизно 
на 1200 в'язнів. 
 
РЕЖИМ ТРИМАННЯ ■ Згідно з даними, нещодавно опублікованими урядом Іспанії, з кінця 2018 року 
кількість ув'язнених, які відбувають покарання в закритому режимі, в країні скоротилася вдвічі. 
 
ДИСЦИПЛІНА ■ Вищий адміністративний суд Бельгії ухвалив, що директори в'язниць не зобов'язані 
вимагати думки психіатра при накладенні дисциплінарного стягнення на ув'язненого. 
 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ■ Окружний суд Німеччини залишив у силі призупинену санкцію, накладену на 
тюремну адміністрацію за невиконання рішення, винесеного на користь ув'язненого, який просив 
додаткову годину роботи у дворі на день. 
 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРДЕР НА АРЕШТ ■ Конституційний суд Іспанії ухвалив, що в контексті виконання 
європейського ордера на арешт, виданого іспанськими судами, влада може бути притягнута до 
відповідальності за час, проведений ув'язненим у попередньому ув'язненні в країні виконання.  
 
ЕЛЕКТРОННИЙ МОНІТОРИНГ ■ Верховний земельний суд Відня, Австрія, ухвалив, що ув'язнений, 
який працює вдома, відповідає критеріям наявності «підходящої професії», яка потрібна для 
поміщення його під електронний моніторинг. Уряд Румунії ухвалив рішення, що визначає технічні та 
організаційні аспекти пілотної фази нової електронної системи електронного моніторингу. 
 
ЗДОРОВ’Я ■ В Іспанії Генеральний секретаріат пенітенціарних установ запросив приватні медичні 
установи запропонувати свої послуги у місцях позбавлення волі та запустив пілотний проект медичних 

https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075


 

 

консультацій телефоном. У Молдові у вересні 2022 р. відбулося перше засідання робочої групи, якій 
було доручено запропонувати зміни у політиці в галузі охорони здоров'я у в'язницях. Робоча група 
була створена після важливого рішення ЄСПЛ з цього питання. Конституційний суд Чехії відхилив як 
явно необґрунтовану заяву ув'язненого про заперечення відмови звичайних судів призупинити 
виконання вироку за станом здоров'я. Міністерство юстиції Румунії опублікувало на своєму веб-сайті 
винесений на громадське обговорення проект закону щодо надання медичної допомоги, лікування та 
догляду особам, позбавленим волі. 
 
НЕПОВНОЛІТНІ ■ Австрійська Уповноважена з прав людини опублікувала звіт про неповнолітніх у 
в'язницях, у якому вона оцінила умови їх тримання, розглянула структурні проблеми та рекомендувала 
покращення. 
 
НАГЛЯДОВІ ОРГАНИ ■ Бельгійська центральна рада зі спостереження за в'язницями представила 
свій річний звіт за 2021 рік. У Росії Громадські наглядові комісії, яким доручено відвідування місць 
позбавлення волі, дедалі частіше переходять під контроль держави. 
 
НУО ■ Асоціація прав людини Андалусії, Іспанія, опублікувала на своєму веб-сайті «Посібник із життя 
у в'язниці» і підтримала переклад іспанською мовою керівництва ЄСПЛ з прав ув'язнених. 
 
ТЮРЕМНЕ ПРАВО ■ У Греції готується новий Кримінальний кодекс. Основні запропоновані поправки 
стосуються умов тримання під вартою, прав ув'язнених, режимів тримання під вартою, альтернатив 
тримання під вартою та реінтеграції ув'язнених. У Польщі набули чинності перші елементи реформи 
пенітенціарної системи. Ці елементи стосуються охорони здоров'я, використання телефонів у в'язниці, 
тюремної роботи та електронного нагляду. 
 
СОЮЗ УВ’ЯЗНЕНИХ ■ В Австрії був створений перший Союз за права ув’язнених. 
 
В’ЯЗНИЦІ У ВОЄННИЙ ЧАС ■ EPLN та «Русь Сидяча» закликали шість механізмів ООН заявити, що 
вербування російських в'язнів для служби в Україні в лавах ПВК «Вагнер» пов'язане з примусовою 
працею та свавільним затриманням. 
 
ПРИВАТНЕ ТА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ■ На голосування до нижньої палати парламенту було подано 
поправки до Кримінально-виконавчого кодексу Росії, які розширюють право ув'язнених суворого 
режиму та дисциплінарних виправних установ на телефонні розмови. У Португалії новий декрет-закон 
дозволяє встановлювати стаціонарні телефони у кожній камері. 
 
КОРИГУВАННЯ ВИРОКУ ■ Конституційний суд Чехії ухвалив, що звичайні суди, які розглядають заяви 
про умовно-дострокове звільнення, зобов'язані належним чином мотивувати свої рішення. У Росії 
поправки до Кримінального кодексу збільшують термін обов'язкового позбавлення волі до двох третіх, 
після чого засуджені за особливо тяжкі злочини можуть клопотати про заміну покарання у вигляді 
позбавлення волі більш м'яким покаранням у вигляді «примусових робіт».  
 
ТОРТУРИ ■ Російські суди продовжують захищати тюремних службовців від кримінальної 
відповідальності за тортури ув'язнених, незважаючи на нещодавні поправки до Кримінального кодексу 
Росії, які передбачають кримінальну відповідальність за тортури з боку державних службовців. 
 

ЧИТАЙТЕ ПОВНУ ВЕРСІЮ НА НАШОМУ САЙТІ>> 

Особлива подяка нашим членам та асоційованим партнерам за спільну роботу над цією новинною 
розсилкою! 

https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://www.apdha.org/sevilla/guia-carceles/
https://www.apdha.org/sevilla/guia-carceles/
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034
http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/
http://www.prisonlitigation.org/members-partners/
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Ця новинна розсилка фінансується Європейським Союзом та Фондом Роберта Карра. Проте висловлені погляди та думки належать 

виключно авторам і не обов'язково відображають думку Європейського Союзу, Європейської комісії чи Фонду Роберта Карра. Ні 

Європейський Союз, ні Європейська комісія, ні Фонд Роберта Карра не несуть за них відповідальності.  
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